
Leandro Loyola e Eumano Silva 

Brasil e os Estados Unidos viveram, 
nos úl t imos três anos, situações 
opostas. Maior potência mundial 

há mais de 60 anos, berço da economia com 
maior capacidade de inovação no mundo, 
os Estados Unidos vivem um período eco
nômico difícil desde 2008. Os efeitos da crise 
financeira mundial, associados ao cresci
mento voraz e avassalador da China, aba
lam a hegemonia americana. Por seu lado, 
o Brasil vive um período de prosperidade. 
Foi o primeiro país a se livrar dos efeitos 
da crise e atingiu um dos maiores índices 
de crescimento econômico do mundo. Em 
tempos de crise t ambém na Europa, o Brasil 
é reconhecido como uma potência mundial 
emergente. Nos dois últimos anos de gover
no Lula, que coincidiram com os primeiros 
de Obama na Casa Branca, as relações entre 
o Brasil e os Estados Unidos sofreram vários 
abalos (leia o quadro na página 43). C o m 
a m u d a n ç a de governo no Brasil, D i l m a 
empreendeu mudanças na política exter
na. A principal guinada é uma tentativa de 
reaproximação com os EUA, que já se tradu
ziu em uma atitude menos condescendente 
do governo brasileiro em relação ao Irã. 

É nesse novo contexto que o presidente 
dos Estados Unidos, Barack Obama, de
sembarcará no Brasil em março para es
tabelecer um novo tipo de relação entre 
os dois países. Obama passará dois dias 
no Brasil. Em sua chegada, na sexta-feira 
18, Obama participará de uma reunião do 
grupo que reúne presidentes de grandes 

empresas do Brasil e dos Estados Unidos. 
O grupo é presidido pelo ministro-chefe da 
Casa Civ i l , Antonio Palocci. No dia seguin
te, Obama se reunirá com Di lma e ainda 
almoçará e jantará com ela. Os dois assi
na rão acordos e tratados comerciais. No 
domingo, Obama visitará o Rio de Janei
ro, onde cumpr i rá um roteiro sentimental. 
Ele visitará o Mor ro Chapéu Mangueira, 
de grande significado para sua vida. Na 
década de 1950, o Chapéu Mangueira foi 
cenário do filme Orfeu negro, do cineasta 
francês Marcel Carnus. Em sua autobio
grafia, A origem dos meus sonhos, Obama 
conta que sua mãe, Stanley A n n Dunham, 
se apaixonou pelo filme ao vê-lo em 1959. 
Anos depois, Obama viu o filme ao lado da 
mãe e percebeu o fascínio dela pela obra. 

Obama e D i l m a deverão assinar uma 
série de acordos entre os dois países. Assi
narão um tratado previdenciário, para que 
brasileiros que cont r ibu í ram para a Previ
dência nos Estados Unidos ou americanos 
que cont r ibu í ram no Brasil possam somar 
as contr ibuições quando se aposentarem. 
Vão assinar t a m b é m um tratado de coo
peração econômica e comercial. O acordo 
cria um mecanismo para que obstáculos 
ao comércio e aos investimentos sejam dis
cutidos e resolvidos com mais velocidade. 
Embora não esteja prevista a redução de 
tarifas de i m p o r t a ç ã o , o tratado pode rá 
beneficiar a exportação de frutas e carnes 
para os E U A por permit ir a e l iminação 
de barreiras sani tár ias e a simplificação 



de burocracia alfandegária. Já está certo 
t a m b é m que os dois países vão conceder 
centenas de bolsas para in t e rcâmbio de 
estudantes de graduação. O Brasil tem in 
teresse em fazer acordo nas áreas de ciência 
e tecnologia, setores em que está defasado 
em relação aos Estados Unidos. 

O mais importante na passagem de Oba-
ma pelo Brasil não será, porém, a assina
tura dos tratados. Mas a parte simbólica 
da visita - a primeira de Obama a um país 
da América do Sul - e as conversas entre 
ele e Di lma. "A visita é um claro sinal do 
interesse e respeito americano pelo Brasil, 
pela presidenta Rousseff. E o desejo de re
forçar essa emergente parceria global, que 
será cada vez mais importante à medida 
que o Brasil consolide sua posição de líder 
mundial", diz o embaixador dos Estados 
Unidos no Brasil, Thomas Shannon (leia a 
entrevista na página 44). A visita começou a 
ser desenhada no ano passado. No período 
após a eleição e antes da posse de Di lma, 
Obama convidou-a a ir aos Estados Unidos 
neste ano. Di lma pretendia aceitar. Após a 
posse, Obama mudou de ideia e sugeriu que 
gostaria de vir antes ao Brasil. 

Obama chega em um momento em que 
as relações entre o Brasil e os Estados U n i 
dos estão mornas. A relação entre os dois 
países atingiu um ápice entre 2003 e 2005, 
quando os presidentes Luiz Inácio Lula 
da Silva e George W. Bush se reuniram na 
Granja do Torto, em Brasília, e nos Estados 
Unidos. Bush e Lula tiveram uma empatia • 



imediata. Mas, no segundo mandato de 
Lula, o Brasil e os E U A adotaram posições 
opostas em questões como a deposição do 
presidente Manuel Zelaya em Honduras 
e a tentativa brasileira de intermediar o 
diálogo entre o Irã e a Agência Interna
cional de Energia Atômica (leia o quadro 
na página 43). A crise econômica t a m b é m 
fez o governo americano se fechar em seus 
problemas internos. 

A visita de Obama é uma tentativa de su
perar esses obstáculos. Mas, como america
nos e brasileiros sabem, essa relação deve ser 
estabelecida em outros termos, porque a 
situação mundial t ambém mudou. O Brasil 
de 2011 é muito diferente daquele de 2003. 
O equilíbrio de poder mundial mudou nos 
últ imos anos - e mudou em favor de países 
como o Brasil. O país saiu fortalecido da 
crise financeira de 2008 e agora procura ser 
mais ouvido em questões geopolíticas e co
merciais. O Brasil é a oitava maior econo
mia do mundo, com perspectiva de chegar 
ao quinto lugar, superando a Inglaterra e 
a França até 2021. 
Fundos de investi
mento estrangeiros 
consideram o Brasil 
hoje o mercado mais 
atraente do mundo. 
"Por isso a relação 
tem de ser redese
nhada", diz Mathias 
Spektor, professor da Fundação Getulio 
Vargas, especialista no estudo das relações 
entre o Brasil e os E U A . "O começo desse 
processo é essa visita de Obama." 

Se não é dono do maior índice de cres
cimento entre os países emergentes, por fi
car atrás da China e da Índia, o Brasil tem 
características que o tornam único. Entre 
os emergentes, o Brasil é a única democra
cia plena, sem problemas territoriais, sem 
ameaça de guerra e com regras econômicas 
claras. "Obama deve manifestar apoio ao 
Brasil, uma democracia multirracial, pa
cífica e economicamente emergente", diz 
Spektor. Segundo ele, Obama deve fazer, 
durante a visita, uma declaração explícita 
de apoio ao compromisso assumido por 
Di lma de erradicar a pobreza no Brasil. 

O Brasil e os Estados Unidos têm razões 
estratégicas de sobra para se aproximar. Se 
já é uma potência inquestionável do ponto 
de vista econômico, o Brasil precisa ainda 
consolidar sua influência política no cená
rio internacional. Isso só acontece depois 
que um país acumulou poder, prestígio e 
autoridade e passar a ser reconhecido como 

um protagonista político por outras nações. 
Por ser ainda a maior potência mundial, a 
posição dos Estados Unidos em relação ao 
Brasil tem um peso no conceito de outros 
países sobre nós. 

A China é um motivo para unir os dois 
países. C o m o a China, o Brasil tem uma 
economia com muitas complementarida
des em relação à dos Estados Unidos. Mas 
a situação já foi melhor. Enquanto as ex
portações brasileiras totais cresceram 70% 
nos úl t imos cinco anos, a participação dos 
Estados Unidos no bolo caiu. Em 2005, os 
americanos compravam 19% de tudo o que 
o Brasil exportava. Hoje, o índice é apenas 
9,5% (leia o quadro napágina 41). Os ameri
canos foram substituídos pelos chineses. No 
mesmo período, as exportações brasileiras 
para a China cresceram de 5,8% para 15% 
do total. "A visita do presidente Obama pode 
inaugurar uma nova etapa nas relações entre 
o Brasil e os Estados Unidos, tendo em vista 
a construção de uma parceria que leve em 
consideração a realidade do século XXI" , diz 

o ministro do Desen
volvimento, Fernan
do Pimentel. "Tanto o 

Brasil como os E U A 
estão diante de um 
desafio comum: pre
servar suas econo
mias industrializadas 
diante do avanço do 

padrão de produção chinês." 
A força da China assusta ambos os la

dos. A China é a mais poderosa economia 
emergente do mundo. Se nada mudar, tem 
a perspectiva de superar os Estados U n i 
dos e se transformar na maior economia 
do mundo. Até agora o Brasil l idou com 
a China no contexto da polí t ica externa 
que ficou conhecida como "sul-sul". Apro
fundada no governo Lula, trata-se de uma 
política voltada à busca de mercados fora 
do eixo das velhas potências. Mas a realida
de mudou. O modo de atuar dos chineses, 
com a manipulação de sua taxa de câm
bio e práticas comerciais agressivas e pro
tecionistas que estão roubando mercados 
dos produtos brasileiros manufaturados, 
de maior valor comercial, tornou a China 
t a m b é m um rival. Nesse novo contexto, 
a aproximação com os Estados Unidos é 
conveniente para equilibrar o jogo. 

Na parte comercial estão os maiores de
safios. Recentemente, o Brasil e os Estados 
Unidos tiveram posições opostas em dis
cussões na Organização Mundia l do C o 
mércio ( O M C ) . Os americanos entraram 



com um pedido de informações na O M C 
sobre os financiamentos concedidos pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nômico e Social (BNDES) a empresas como 
a Embraer. Os americanos consideram o 
financiamento um subsídio disfarçado 
para exportação. Pedidos assim costumam 
anteceder a formalização de abertura de 
processos. Mas os dois países t êm pontos 
em comum. Tanto o Brasil quanto os E U A 
tentaram se livrar da crise financeira com 
injeção de dinheiro público na economia. 

Na semana passada, o secretário 
do Tesouro americano, Timothy Geithner, 
veio ao Brasil tratar de um deles com o m i 
nistro da Fazenda, Guido Mantega, e com a 
presidenta Di lma Rousseff. Geithner queria 
falar sobre a atuação dos dois países na reu
nião do G20, o grupo dos países mais ricos 
do mundo. Por serem grandes produtores de 
commodities, produtos básicos como vege
tais e minérios, o Brasil e os Estados Unidos 
se opõem a propostas como a da França, de 
controlar os preços desses produtos. Outra 
questão não tratada oficialmente foi a com
pra de caças pelo Brasil. O governo Lula ma
nifestou preferência pelos Rafales franceses, 
mas o processo foi congelado pelo governo 
Dilma. Os americanos insistem em vender o 
F-18, fabricado pela Boeing. Mas o governo 
brasileiro avalia que é muito difícil fazer um 

acordo nesse setor porque, pela lei ameri
cana, o Congresso pode derrubar o acerto. 

C o m exceção do curto pe r íodo do go
verno Castello Branco (1964-1967), as 
relações entre o Brasil e os Estados U n i 
dos sempre foram marcadas por uma des
confiança m ú t u a . Documentos históricos 
mostram que os governos militares des
confiavam dos americanos - e vice-versa. 
Essa desconfiança subsiste no governo e 
no Itamaraty. O mesmo acontece nos Es
tados Unidos. Os obstáculos às intenções 
de Obama de se aproximar do Brasil estão 
na burocracia do Departamento de Esta
do. "A visita é t a m b é m uma mensagem de 
Obama para a burocracia de Washington", 
diz Mathias Spektor. "Ele quer dizer que 
a ascensão política e econômica do Brasil 
é boa para os Estados Unidos." 

A vantagem do momento para superar 
o ranço histórico está nos diplomatas que 
lideram o jogo. O ministro das Relações 
Exteriores, Antonio Patriota, foi embaixa
dor em Washington e é um entusiasta das 
relações entre os dois países. Sua escolha 
foi vista como um sinal de que o governo 
D i l m a pretendia uma aproximação com 
os Estados Unidos. O embaixador ame
ricano Thomas Shannon é considerado 
o outro trunfo. C o m exceção de Donna 
Hrinak, embaixadora no final do governo 
Fernando Henrique Cardoso e começo do 
governo Lula, os embaixadores americanos 
no Brasil foram quase sempre homens de 
negócios que ganharam o cargo por terem 
feito gordas contr ibuições ao partido do 
presidente eleito. N ã o tinham muito inte
resse nem sabiam como lidar com a buro
cracia de Washington, o que prejudicava seu 
desempenho. Shannon é uma exceção. Ele 
serviu no Brasil no final da década de 1980 
e, por isso, conhece o país. Shannon ocu
pou dois cargos estratégicos no governo de 
George W. Bush, que lhe renderam traquejo 
necessário para lidar com Washington. 

O alcance deste primeiro encontro de 
Di lma e Obama será medido pelo tempo. 
Em 2005, o encontro dos então presidentes 
George W. Bush e Luiz Inácio Lula da Silva 
foi um sucesso. Bush comeu churrasco na 
Granja do Torto, a residência de descanso 
do presidente brasileiro. Assim como Lula, 
Bush era um homem menos formal, que 
gostava de colocar apelidos em seus assesso
res. É muito difícil imaginar um clima assim 
entre Di lma Rousseff e Barack Obama. Mas 
o momento dos dois países exige que os 
dois produzam mais resultados práticos do 
que seus antecessores foram capazes. • 
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